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Studieprofiel 

De basisvorming is voor iedereen ge-

lijk. Deze vorming neemt 22 van de 32 

lesuren in beslag.  Wij kiezen bewust 

om elke klas 1u ICT+ te geven binnen 

de algemene vorming. 

Voor 10 lesuren maak je een specifieke 

keuze.  

Wie kan starten? 

Je kan starten in het tweede leerjaar B 

als je  

 1A of 1B met vrucht hebt beëin-

digd, 

 reeds 14 jaar bent op 31 decem-

ber van dat schooljaar én de toe-

latingsklassenraad akkoord gaat, 

 uit het buitengewoon onder-

wijs komt (regelmatige leerling uit 

opleidingsvorm 1, 2, 3 of 4) én de 

toelatingsklassenraad akkoord 

gaat. 

Basisopties 

STEM-technieken: Land – en tuin-

bouw 

Economie en maatschappij 

STEM-technieken 

www.bernardustechnicum.be 

info@bernardustechnicum.be 

055/33.46.80 

Bernardus-

technicum 

1e graad 



Algemene vorming 

Beeld 1 

Engels 2 

Frans 1 

Godsdienst 2 

Lichamelijke Opvoeding 2 

Maatschappelijke vor-

ming 

2 

Muziek 1 

Nederlands 3 

Natuur en ruimte 1 

Techniek 3 

Wiskunde 3 

ICT+ 1 

STEM-technieken 

Land- en tuinbouw 

Land- en tuinbouw 10 

Economie en maatschappij  

Economie en organisatie 4 

Maatschappij en welzijn 6 

STEM-technieken 

Bouw - Hout - Elektriciteit 

- Mechanica 

10 
Wat na 2 B? 

De meeste leerlingen die slagen in het 

tweede leerjaar B, studeren verder in 

een arbeidsmarktgerichte studierich-

ting. 

 Meestal neem je een studierich-

ting die aansluit bij de keuze die 

je maakte in de eerste graad. 

 Overschakelen naar een andere 

studierichting kan, maar dit doe 

je best grondig overdacht en be-

sproken. De klassenraad zal je 

een advies geven. Dit advies is 

niet bindend maar het opvolgen 

is zinvol. 

 Overschakelen naar het ‘deeltijds 

onderwijs’ (BernardusVija) is mo-

gelijk zodra je 15 jaar bent. Daar 

kies je dan het best een opleiding 

die aansluit bij je vooropleiding, 

maar uiteraard zijn alle opleidin-

gen mogelijk. 


